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1. Johdanto

Nokia 330 Auto Navigation -laitteen avulla voit käyttää GPS-
navigointia autossa ja ulkona. Lisäksi voit katsella valokuvia ja videoita 
sekä kuunnella musiikkia.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Lue myös 
laitteessa olevan GPS-navigointisovelluksen käyttöohje.

Tämän käyttöohjeen viimeisin versio, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja 
ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja on saatavilla osoitteessa 
www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

■ Tietoja GPS-järjestelmästä
GPS (global positioning system) on maailmanlaajuinen satelliittipohjainen 
radionavigointijärjestelmä. Navigointilaitteessa oleva GPS-vastaanotin 
voi laskea sijaintinsa 10 metrin tarkkuudella. Tarkkuuteen vaikuttavat 
esimerkiksi satelliittien määrä ja GPS-moduulin vastaanottamat signaalit. 
Parhaimmillaan tarkkuus voi olla muutamia metrejä.

GPS-antenni on navigointilaitteen päällä. Joissakin auton tuulilaseissa ja 
ikkunoissa voi olla metallia, joka voi estää tai heikentää 
satelliittisignaaleja.

Jos olet paikallasi, GPS-järjestelmä ei pysty havaitsemaan suuntaasi, 
koska se määrittää suunnan liikkeen perusteella.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka 
vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-
satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, 
jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan 
GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal 
Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien 
epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat 
vaikuttaa GPS-paikannuksen toimivuuteen ja tarkkuuteen. GPS-vastaanotinta 
tulee käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.

GPS-järjestelmä on tarkoitettu vain paikannusavuksi. Sitä ei pidä käyttää 
tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä 
koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen antamiin sijaintitietoihin. 
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■ Kolmansien osapuolten sovellukset
Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja 
omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei 
omista tällaisten kolmansien osapuolten sovellusten tekijänoikeuksia tai 
immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai 
toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. Nokia 
ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ 
SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA 
NIMENOMAISTA TAI KONDLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA 
EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN 
NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA 
ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI 
SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- 
TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA. 
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2. Alkuvalmistelut

■ Näppäimet ja osat
Huom! Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää 
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita 
magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut 
tiedot voivat hävitä.

Näkymä edestä ja oikealta sivulta

• Virran tilan merkkivalo (1)

• GPS-tilan merkkivalo (2)

• Kosketusnäyttö (3)

• Kotinäppäin (4)

• Lippunäppäin (5)

• Valmiustilanäppäin (6)

• Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin (7)

• Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin (8)

• Valinnaisen ulkoisen GPS-antennin liitin (9)
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Näkymä takaa, vasemmalta sivulta ja pohjasta

• GPS-antenni (1)

• Kaiutin (2)

• Virtakytkin (3)

• Palautusnäppäin (4)

• Muistikorttipaikka (5)

• Stereoäänen ulostuloliitin (6)

• Mini-USB-portti (7)

• Lukituskytkin (8)

• Laturin liitin (9)

■ Laturit
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän navigointilaitteen kanssa. 
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin DC-3 kanssa.

Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on 
hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Muuntyyppisten 
tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai 
mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.
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Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun 
irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen
Tässä navigointilaitteessa on sisäinen, kiinteä, uudelleenladattava akku. 
Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Kytke DC-3-laturi navigointilaitteessa 
olevaan laturin liittimeen ja liitä laturin 
pistoke auton savukkeensytyttimen 
pistorasiaan. Laitteen on saatava virtaa 
9- tai 18-volttisesta auton akusta. 
Varmista, että laturi on asetettu kunnolla 
savukkeensytyttimen pistorasiaan ja ettei 
se häiritse auton normaalia käyttöä.

Joissakin automalleissa 
savukkeensytyttimen pistorasiaan tulee 
virtaa auton akusta myös silloin, kun virta-
avain on poistettu. Tällaisessa tapauksessa 
auton akku voi tyhjentyä, jos navigointilaite jätetään päälle tai jos 
laitteesta on katkaistu virta mutta se on liitettynä savukkeensytyttimen 
pistorasiaan pitkän aikaa. Lisätietoja saat auton valmistajalta.

Kun lataat akun, keltainen merkkivalo vilkkuu. Jos lataus ei käynnisty, 
irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Kun akku on latautunut 
täyteen, merkkivalo sammuu.

Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi navigointilaitteesta ja 
savukkeensytyttimen pistorasiasta.

Kun akusta on loppumassa virta, punainen merkkivalo vilkkuu ja 
sovellusvalikkonäytön yläosassa olevassa akkukuvakkeessa ei näy 
vihreitä palkkeja.

Voit käyttää navigointilaitetta silloin, kun se on kytkettynä 
savukkeensytyttimen pistorasiaan.
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■ Laitteen asentaminen autoon
Kun haluat käyttää navigointilaitetta autossa, kiinnitä asennuslaite 
HH-14 tuulilasiin, kiinnitä autoteline CR-79 asennuslaitteeseen, 
kiinnitä navigointilaite autotelineeseen ja kytke navigointilaite auton 
savukkeensytyttimen pistorasiaan. 

Yleisiä turvallisuusohjeita
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit 
hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus 
etusijalle. Käytä asennuslaitetta, autotelinettä tai navigointilaitetta 
vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Kun asennat asennuslaitteen ja autotelineen, varmista, etteivät ne 
häiritse ohjaus- tai jarrujärjestelmiä tai muita ajoneuvossa käytettäviä 
järjestelmiä (esimerkiksi turvatyynyjä) tai estä niiden käyttöä tai häiritse 
näkökenttääsi ajon aikana.

Tarkista, että turvatyyny pääsee täyttymään vapaasti.

Varmista, että asennuslaite ja autoteline asennetaan sellaiseen 
paikkaan, jossa ne eivät osu kuljettajaan tai matkustajiin onnettomuus- 
tai törmäystilanteessa.

Tarkista aika ajoin, että asennuslaitteen pohjassa oleva imukuppi on 
tiukasti kiinni tuulilasissa. Tee tämä erityisesti silloin, kun ympäristön 
lämpötila vaihtelee paljon.

Älä jätä tuotteen osia ajoneuvoon, kun sinne paistaa aurinko suoraan tai 
siellä on hyvin kuuma. Osat voivat vahingoittua, jos sisälämpötila laskee 
alle 0 °C:n tai ylittää +40 °C.

Laitteen asentaminen
Etsi turvallinen kiinnityspinta tuulilasista ja puhdista pinta huolellisesti 
lasinpesuaineella ja puhtaalla liinalla. Jos ympäristön lämpötila on alle 
+15 °C, lämmitä pintaa ja asennuslaitteen pohjassa olevaa imukuppia 
varovasti, jotta imukuppi kiinnittyisi lujasti tuulilasiin. Älä kuumenna 
tuulilasia liikaa, jottei se vahingoittuisi.
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Paina imukuppi lujasti tuulilasiin ja työnnä imukupin yläpuolella olevaa 
lukitusvipua varovasti imukuppia kohti, jotta imukupin ja tuulilasin 
väliin muodostuisi tyhjiö (1). Tarkista, että imukuppi on kiinnittynyt 
lujasti. Jos haluat irrottaa asennuslaitteen tuulilasista, työnnä 
lukitusvipua varovasti asennuslaitteen yläosaa kohti ja vedä imukupin 
reunassa olevaa hihnaa.

Kun kiinnität autotelineen asennuslaitteeseen, aseta asennuslaitteen 
yläosassa olevat salvat autotelineessä oleviin aukkoihin (2) ja liu'uta 
telinettä niin, että se lukittuu paikalleen (3). Turvallisuuden vuoksi 
asenna teline pystyasentoon.

Aseta navigointilaite autotelineeseen (4) ja paina laitetta telineen 
takaosaa kohti, kunnes laite napsahtaa paikalleen. Varmista, että 
käyttäjä näkee hyvin laitteen näytön. Jos haluat irrottaa 
navigointilaitteen autotelineestä, vedä laite pois telineestä.

Kun käytät laitetta GPS-navigointiin, nosta GPS-antennia ylöspäin noin 
90 asteen kulmaan (5). Älä yritä avata antennia tätä enempää.

Kytkeminen savukkeensytyttimen pistorasiaan
Navigointilaite voi olla kytkettynä savukkeensytyttimen pistorasiaan 
silloin, kun laitetta käytetään. Katso Akun lataaminen sivulla 9.

2

3

5

1
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■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen
Kytke virta liu'uttamalla virtakytkintä laitteen yläosaa kohti ja 
painamalla valmiustilanäppäintä. 

Kun kytket virran laitteeseen ensimmäisen kerran, näkyviin tulee useita 
asetusnäyttöjä ja GPS-navigointisovellus käynnistyy. Määritä asetukset 
toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja katso 
navigointisovelluksen käyttöohjeet sen käyttöoppaasta. Voit poistua 
sovellusvalikosta painamalla kotinäppäintä.

Virran katkaiseminen
Katkaise virta liu'uttamalla virtakytkintä laitteen pohjaa kohti.

■ Muistikortin asettaminen paikalleen
Navigointilaitteen mukana toimitetaan SD (secure digital) -muistikortti. 
Voit käyttää tämän laitteen kanssa vain FAT-tiedostojärjestelmää 
varten alustettuja muistikortteja.
Käytä vain sellaisia yhteensopivia SD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt 
käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksyttyjä 
alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin 
yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen 
voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Jos SD-korttia ei ole jo asetettu 
muistikorttipaikkaan, pidä laitetta näyttö 
ylöspäin ja aseta kortti niin, että sen etiketti 
on ylöspäin ja viistottu kulma osoittaa 
laitteen pohjaa kohti. Liu'uta muistikortti 
varovasti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu 
paikalleen.

Poista muistikortti työntämällä korttia, 
kunnes se ponnahtaa ulos korttipaikasta.

Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon 
aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa 
muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.
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3. Käyttö

■ Kosketusnäyttö
Käytä laitetta koskettamalla näyttöä sormellasi.

Tärkeää: Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan 
kirjoita kosketusnäyttöön kynällä tai muulla terävällä esineellä.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- 
tai vähennysnäppäintä, jolloin äänenvoimakkuuden palkki tulee 
näkyviin. Aseta sitten äänenvoimakkuus näillä näppäimillä.

■ Näytön taustavalon säätäminen
Voit säätää taustavaloa painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai 
vähennysnäppäintä ja koskettamalla nopeasti aurinkokuvaketta (näkyy 
oikeassa yläkulmassa), jos haluat ottaa yötilan käyttöön, tai 
kuukuvaketta, jos haluat ottaa päivätilan käyttöön. Aurinkokuvake 
osoittaa, että päivätila on käytössä, ja kuukuvake, että yötila on 
käytössä. 

Jos haluat muuttaa taustavalon asetuksia, siirry 
sovellusvalikkonäyttöön ja kosketa kohtia Asetukset > Taustavalo.

■ Näytön ja näppäinten lukitseminen
Voit estää näyttöä ja näppäimiä toimimasta vahingossa liu'uttamalla 
laitteen pohjassa olevaa lukituskytkintä riippulukkokuvaketta kohti. 
Riippulukkokuvake tulee näyttöön. Kun haluat ottaa näytön ja 
näppäimet käyttöön, liu'uta kytkintä vastakkaiseen suuntaan.

■ Valmiustila
Kun haluat säästää akun virtaa, aseta laite valmiustilaan painamalla 
valmiustilanäppäintä. Näyttö sammuu. Kun haluat käyttää laitetta, 
paina valmiustilanäppäintä.
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■ Sovellusten avaaminen ja käynnistäminen
Laitteessa olevia sovelluksia voi käynnistää sovellusvalikkonäytöstä, 
joka tulee esiin, kun kytket virran laitteeseen. 

Voit poistua sovellusvalikkonäytöstä painamalla kotinäppäintä.

Voit käynnistää sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta 
sovellusvalikkonäytössä.

■ GPS-navigointi
Kun käytät laitetta GPS-navigointiin, nosta GPS-antennia ylöspäin noin 
90 asteen kulmaan. Älä yritä avata antennia tätä enempää.

Kun haluat käynnistää GPS-navigointisovelluksen, kosketa Navigointi-
kohtaa sovellusvalikkonäytössä tai paina lippunäppäintä. Tietoja 
sovelluksen käytöstä on sen käyttöohjeessa. 

Kun käynnistät sovelluksen, kestää hetken aikaa, ennen kuin laite 
määrittää sijaintinsa. Tähän aikaan vaikuttaa se, miten kauan laite on 
ollut suljettuna ja miten hyvin se pystyy vastaanottamaan 
satelliittisignaaleja. Parhaimmillaan käynnistys kestää noin minuutin.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja 
epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tämän GPS-
navigointisovelluksen mukana toimitettuihin karttoihin.

■ Tiedostojen kopiointi muistikortille
Voit avata muistikortille tallennettuja mediatiedostoja MP3-, 
Valokuvat- ja Videot-sovelluksilla. Kun kopioit tiedostoja 
SD-muistikortille, käytä yhteensopivaa muistikorttikirjoitusohjelmaa ja 
FAT-tiedostojärjestelmää tukevaa käyttöjärjestelmää. Lisätietoja on 
muistikorttikirjoitusohjelman ja käyttöjärjestelmän käyttöohjeissa.

■ Musiikin kuunteleminen
Kun haluat kuunnella muistikortille tallennettuja äänitiedostoja, 
kosketa MP3-kohtaa sovellusvalikkonäytössä.

Sovellus tukee mp3- ja wma-tiedostomuotoja. Sovellus ei kuitenkaan 
välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.
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Navigointilaitteessa on stereoäänen ulostuloliitin (6) 3,5 mm:n 
pistokkeella varustettuja yhteensopivia kuulokkeita varten. Liitin on 
yhteensopiva sellaisten kuulokkeiden kanssa, joiden impedanssi on 
vähintään 32 ohmia.

Kun haluat kuunnella musiikkia, lisää ensin musiikkikappaleita 
muistikortilta soittolistalle.

Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska 
äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri. 

Voit lisätä kappaleita soittolistalle koskettamalla -kuvaketta 
soitinnäytössä. Näyttöön tulee lajitteluluokkien (esimerkiksi Esiintyjät) 
luettelo. Voit tehdä soittolistanäytössä seuraavaa:

• Voit päivittää uusia muistikortilla olevia kappaleita soittolistaan 
koskettamalla -kuvaketta.

• Voit lisätä kappaleen suosikkikappaleiden kansioon koskettamalla 
ensin luokkaa ja kappaletta ja sitten -kuvaketta ja haluamaasi 
kansiota. Jos haluat valita useita kappaleita, kosketa ensimmäistä 
kappaletta ja siirrä sormesi muiden kappaleiden yli.

• Voit selata kappale- tai luokkaluetteloa koskettamalla ylä- tai 
alanuolta.

• Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla -kuvaketta.

Voit tehdä soitinnäytössä seuraavaa:

• Voit avata kappaleen koskettamalla -kuvaketta. Kosketa luokkaa 
ja kosketa kappaletta kahdesti tai kosketa kappaletta ja 

-kuvaketta.

• Voit toistaa näytössä näkyvän kappaleen, keskeyttää toiston tai 
jatkaa sitä koskettamalla -kuvaketta. Voit lopettaa toiston 
koskettamalla -kuvaketta.

Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella 
äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle 
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. 

• Jos haluat toistaa seuraavan tai edellisen kappaleen, joka kuuluu 
näytössä näkyvän kappaleen kanssa samaan lajitteluryhmään 
(esimerkiksi albumiin tai musiikin lajiin), kosketa - tai -kuvaketta.
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• Voit selata kappaletta näytön yläosassa olevalla liukusäätimellä.

• Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla kaiutinkuvaketta tai 
käyttämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

• Voit toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti koskettamalla 
-kuvaketta. Voit toistaa lajitteluryhmän kappaleita jatkuvasti 

koskettamalla -kuvaketta. Voit toistaa lajitteluryhmän 
kappaleet kerran koskettamalla -kuvaketta.

• Voit toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla 
-kuvaketta. Voit toistaa kappaleet normaalissa järjestyksessä 

koskettamalla -kuvaketta.

• Voit asettaa ajastimen näyttämään nykyisen kappaleen soittoajan 
tai jäljellä olevan soittoajan koskettamalla aikaa.

• Voit sulkea soittimen koskettamalla -kuvaketta.

■ Valokuvien katseleminen
Kun haluat katsella muistikortille tallennettuja kuvia, kosketa 
Valokuvat-kohtaa sovellusvalikkonäytössä.

Sovellus tukee bmp- ja jpeg-tiedostomuotoja. Sovellus ei kuitenkaan 
välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Kun haluat katsoa kuvaa, kosketa kansiota, johon kuva on tallennettu, 
ja kosketa haluamaasi kuvatiedostoa kahdesti tai kosketa kuvaa ja 

-kuvaketta. 

Voit tehdä kuvakansionäytössä seuraavaa:

• Voit selata näytössä näkyviä tiedostoja tai kansioita koskettamalla 
ylä- tai alanuolta.

• Voit palata edelliseen kansioon koskettamalla -kuvaketta.

• Voit palata pääkansioon koskettamalla -kuvaketta.

Voit tehdä kuvankatselunäytössä seuraavaa:

• Voit katsoa seuraavaa tai edellistä kuvaa koskettamalla oikeaa tai 
vasenta nuolta.

• Voit suurentaa kuvaa näytössä koskettamalla -kuvaketta. Voit 
pienentää kuvaa näytössä koskettamalla -kuvaketta.

1
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• Voit kiertää kuvaa koskettamalla -kuvaketta.

• Voit palata kansionäyttöön koskettamalla -kuvaketta.

Voit katsoa kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat yksitellen 
koskettamalla -kuvaketta. Voit palata normaaliin tilaan 
koskettamalla näyttöä.

Voit sulkea katselunäytön koskettamalla -kuvaketta.

■ Videoleikkeiden katseleminen
Kun haluat katsella muistikortille tallennettuja videoleikkeitä, kosketa 
Videot-kohtaa sovellusvalikkonäytössä.

Sovellus tukee mpeg-4-, wmv-, asf-, mpg- ja avi-tiedostomuotoja. 
Sovellus ei kuitenkaan välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia 
muunnelmia.

Kun haluat katsella videoita, siirrä ensin videotiedostot muistikortilta 
videontoistolistalle.

Voit hallita toistolistalla olevia videoita koskettamalla -kuvaketta 
videontoistonäytössä. Videontoistolista tulee näyttöön. Voit tehdä 
videontoistolistanäytössä seuraavaa:

• Kun haluat avata videon, selaa videoita koskettamalla ylä- tai 
alanuolta, kosketa videota, jonka haluat katsoa, ja kosketa 

-kuvaketta.

• Voit lisätä videon koskettamalla -kuvaketta, koskettamalla 
kahdesti kansiota, johon video on tallennettu, ja koskettamalla 
videota.

• Voit poistaa videon koskettamalla videota ja -kuvaketta.

• Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla -kuvaketta.

Voit tehdä videontoistonäytössä seuraavaa:

• Voit toistaa videon tai jatkaa toistoa koskettamalla -kuvaketta. 
Voit keskeyttää toiston koskettamalla -kuvaketta. Voit lopettaa 
toiston koskettamalla -kuvaketta.

• Voit toistaa seuraavan tai edellisen videon koskettamalla - tai -
kuvaketta.
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• Voit katsoa videon koko näytössä koskettamalla -kuvaketta. 
Voit palata normaaliin tilaan toiston aikana koskettamalla näyttöä.

• Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla kaiutinkuvaketta tai 
käyttämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

• Voit toistaa kaikki toistolistalla olevat videot yksitellen 
koskettamalla -kuvaketta. Voit palata normaaliin toistoon 
koskettamalla -kuvaketta.

Voit sulkea soittimen koskettamalla -kuvaketta.

■ Asetusten muuttaminen
Voit muuttaa laitteen yleisiä asetuksia koskettamalla Asetukset-kohtaa 
sovellusvalikkonäytössä. Kun olet jossain asetusnäytössä, voit tallentaa 
asetukset ja sulkea nykyisen näytön koskettamalla OK-kohtaa tai sulkea 
näytön tallentamatta asetuksia koskettamalla Peruuta-kohtaa.

Voit muuttaa laitteen kielen koskettamalla Kieli-kohtaa ja haluamaasi 
kieltä. Voit selata kieliä koskettamalla ylä- tai alanuolta.

Voit määrittää aika-asetukset koskettamalla Kello-kohtaa. Voit valita 
aikavyöhykkeen koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta Aikavyöhyke-
kentässä. Aikavyöhykkeellä sijaitsevat kaupungit näkyvät kesäaika-
asetuksen alapuolella. Voit ottaa kesäajan käyttöön tai poistaa sen 
käytöstä koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta Kesäaika-kentässä. 
Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan koskettamalla JATKA-kohtaa, 
koskettamalla haluamaasi vaihtoehtoa ja koskettamalla toistuvasti ylä- 
ja alanuolta, kunnes haluamasi arvo tulee näkyviin.

Voit säätää näytön taustavaloa koskettamalla Taustavalo-kohtaa. 
Taustavalon tason voi asettaa erikseen päivä- ja yötilaa varten. Aseta 
taustavalon taso koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta. Voit asettaa 
ajan, jonka jälkeen yötila tulee käyttöön, koskettamalla vasenta tai 
oikeaa nuolta Virransäästön ajastin -kentässä. Jos valitset Never 
(Ei koskaan) -kohdan, yötila ei tule automaattisesti käyttöön silloin, kun 
päivätila on käytössä. Kun laite ottaa yötilan käyttöön automaattisesti 
ja haluat palata päivätilaan, kosketa näyttöä.
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Jos näyttö reagoi epätäsmällisesti sille annettuihin komentoihin, 
kalibroi se koskettamalla kohtia Kalibrointi ja KYLLÄ. Noudata näyttöön 
tulevia ohjeita.

Voit katsoa laiteohjelmistoa koskevia tietoja koskettamalla Tiedot-
kohtaa. Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset koskettamalla kohtia 
Tehdasasetukset ja OK.

■ Laitteen palauttaminen alkutilaan
Jos laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, se on 
palautettava alkutilaansa. Kun laitteeseen on kytketty virta, pidä 
palautusnäppäintä painettuna, kunnes laite käynnistyy uudelleen 
automaattisesti. Alkutilaan palauttaminen ei palauta laitteen asetuksia 
alkutilaan.
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4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa 
satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä 
laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä 
täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen 
käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään 
ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen 
symboli tulee näyttöön.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun 
autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina 
pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma 
tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen 
ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n 
lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi 
räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, 
kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.
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Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka 
syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

• Älä yritä irrottaa akkua laitteesta.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat 
osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää 
elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa 
tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu 
normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa 
elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa 
sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen 
puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä 
toimimasta kunnolla.

• Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. 
Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa 
laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei 
toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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